Dorpsraad komt naar je toe deze zomer

Bezoek Wijk Welgelegen Noord

Zaterdag 6 juni 2015
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Verslag dorpsraad komt naar je toe deze zomer:
1. Melding overlast scholieren van het HVC die naar de Estafette gaan om te sporten.
Een aantal van deze kinderen geven stelselmatig overlast voor een aantal bewoners.
Wij hebben gesproken met enkele bewoners van Albertvillelaan. Zij hebben verreweg de meeste
overlast van spugen en kloppen/bonken op de ramen, brommers en fietsers.
De rode streep hieronder geeft de route aan die de kinderen lopen.

In het verleden is hierover al contact geweest tussen de school en Jos Bontekoe.
Er is zelfs al een hek geplaatst, dus de gemeente en de school erkennen de overlast.
Helaas is alleen het hek niet afdoende om de overlast te stoppen, de voorstellen van de bewoners
zijn tot op heden nog niet ingewilligd en gehoord. Wellicht kunnen wij als dorpsraad hierin wat
betekenen. Er komt nog documentatie van de bewoners

Advies Dorpsraad:
Via al eerder gelegde contacten bij Rayonbeheer opnieuw met elkaar in gesprek al dan niet met
afvaardiging Dorpsraad en HVC.
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2. Scheef staande paal op de hoek Beurtschipper /Koperslager.
De bewoners van de Beurtschipper maken zich zorgen om het slechte straatwerk rondom de paal,
gevaarlijk voor struikelen in donker.

Advies Dorpsraad: Dorpsraad heeft zelf melding gemaakt via gemeentelijke website.
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3. Speelplekken rond Noord park .
De speelplekken zien er netjes uit. We missen een afvalbak(waarschijnlijk opgeblazen).

Advies Dorpsraad:
Afvalbak plaatsen.
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4. Zadelmaker.
Bij het parkeerhofje aan de Zadelmaker staan continu auto's op het brandpad parkeerplek

De vraag van de meestal oudere bewoners is of er een markering op de straat kan komen met NP.
Dit om te voorkomen dat mensen daar parkeren(zie voorbeeld)

Advies Dorpsraad:
NP markering plaatsen.
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5. Sloot naast het HVC en de woonwijk.
De sloot is erg vervuild en er ligt veel zwerfvuil in. Al hebben we de indruk dat de sloot nog niet zo
lang geleden is schoon gemaakt. Er mag van uitgegaan worden dat het meeste vuil bij de school
vandaan komt, omdat de sloot naast de fietsenstalling ligt.
Tijdens ons bezoek stonk de sloot ook heel erg.
Advies Dorpsraad : reinig de sloot grondig en verwijder het zwerfvuil regelmatiger.

6. Parkeren in het algemeen
In diverse straten werden we aangesproken over het parkeren. Het is duidelijk dat het autobezit In
de wijk behoorlijk is toegenomen. In enkele gevallen leidt dit zelfs tot ruzies. Hierin zijn wij geen
partij maar adviseren Buurtbemiddeling in te schakelen. Zij zijn daar speciaal voor.

Advies Dorpsraad:




Kijken of er plekken zijn waar wat extra parkeerruimte mogelijk is zonder inbreuk te maken
op groen .
Ook is het handig om parkeerregels die door de gemeente zijn opgesteld weer eens te laten
publiceren, zodat iedereen weer weet wat zijn rechten en plichten zijn t.a.v. parkeren en het
claimen van parkeerruimte.
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7. Voetpad van Spinner naar Zadelmaker
In het voetpad zijn hekken geplaats om te voorkomen dat fietsers en brommers dit voetpad, dat ook
langs een speeltuintje loopt, misbruiken. Er is echter een ‘olifantenpaadje’ ontstaan door het groen
naast de hekken. Dit was afgesloten met een houten hekje. Helaas is de dwarsbalk verdwenen en
staan alleen de paaltjes er nog.

Advies Dorpsraad:
houten hekje herstellen
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7. Staat van onderhoud Noord Park
Het Noord park (ten noorden) van de Beurtschipper biedt al jaren een treurige aanblik.
Bewoners kijken uit op de hekken van bouwbedrijf De Raadt die door de recessie dit al jaren zo laat
liggen. De gemeente kan volgens zeggen hier niets aan doen. Toch blijft dit een doorn in het oog van
de bewoners. Ook de toestand van de bomen geven een trieste aanblik. Zij hebben duidelijk
onderhoud nodig. Het maaibeleid is zodanig dat een strook naast het voetpad wordt bijgehouden.
De hoogte van het gras kan in augustus oplopen tot 60 cm.
Bewoners zijn van mening dat een Park onderhouden moet worden, wonen en sporten in het groen
was in 2005 het devies. Tot onze verbazing vonden we in de bouwpuinhoop een complete
speeltuininrichting. Als Dorpsraad weten we daar wel een goede bestemming voor.

Advies Dorpsraad:



Pas het maaibeleid aan op makkelijk bereikbare plekken en snoei de bomen
Spreek bouwbedrijf De Raadt aan op zijn troep
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8. Onneembare bruggen in Noord park
Tussen de Seoullaan en de Noordelijke Randweg loopt een fietspad. Kenmerkend voor de wijk
Welgelegen zijn er bruggen gemaakt met een enorme knik er in. Dit heeft al geleidt tot een aantal
valpartijen met fietsen en zelfs met een elektrische rolstoel. Dit type brug komen we ook tegen bij de
Vlinderwijk waar het wegdek zelfs met grind is bestrooid

Advies Dorpsraad: Dit soort bruggen moeten we niet willen op loop en fietspaden.
Kijk waar veel verkeer is en of gevaar, wel is het opgevallen dat het bordje fietsers afstappen weer
verwijderd is.
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9. Looppad achter bij sloot Bleker/Marskramer
Inwoners maakten ons attent op een stukje verweerd asfalt tussen Bleker en de verbindingsweg naar
Marskramer. Voor mensen die wat slecht ter been zijn is dit pad slecht beloopbaar.

Advies Dorpsraad: opnieuw asfalteren
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10. Speelplek Wever

Door de opdruk van wortels van de grote boom liggen er wat rubberen tegels schots en scheef.
Helaas hebben we hier niemand gesproken maar werden wel d.m.v. een facebook bericht op dit
plekje geattendeerd
De Dorpsraad zou aanbevelen om:



te kijken wat er gedaan kan worden om het wat te fatsoeneren
of er nog kinderen spelen en/of dat de plek anders ingericht kan/moet worden i.o.m. naaste
bewoners

11. Bladkorven
Bewoners zouden het prettig vinden als er meer bladkorven in de wijk worden geplaatst.
Verzoeken zijn gedaan voor de Beurtschipper 95, hoek Beurtschipper/Baker en Wever.
De wijk heeft erg veel groen dus ook veel bladafval .
Advies Dorpsraad: Plaatsen van bladkorven, bewoners vragen hier zelf om en houden op die manier
hun wijk schoon.

Juni 2015
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